
TCMB 2020 yılı I. Enflasyon Raporu’nu yayınladı. Raporda, yurtiçi ekonomik görünüme ilişkin iyimserlik korunurken, küresel geliş-
meler ve etkileri konusunda temkinli bir yaklaşım benimseniyor. Bununla birlikte, TCMB enflasyonu etkileyen varsayımlarda bir ta-
kım ayarlamalara gitse de 2020 sonu tahminini %8,2 olarak koruyor. 

TCMB, son faiz kararı sonrasındaki açıklaması ve Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde olduğu gibi, yılın ilk enflasyon rapo-
runda da dünya ekonomisine ilişkin temkinli bir arka planı baz alıyor. Bu kapsamda, küresel ekonomideki zayıflamanın devam ettiği 
belirtilirken, belirsizliklerin bir miktar azalmakla birlikte önemini koruduğuna dikkat çekiliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşması, 
Brexit sürecindeki belirsizliklerin hafiflemesi ve küresel para politikalarının destekleyici duruşunun büyüme görünümünü olumlu etki-
lediği belirtiliyor. Ancak, jeopolitik risklerin, çevresel sorunlar ve Çin’deki virüs salgınının ekonomik etkilerinden dolayı aşağı yönlü risk-
lerin önemini koruduğu hatırlatılıyor. 

TCMB’nin varsayımlarındaki değişimlerin etkileri birbirini dengeliyor. Bununla birlikte, 2019 sonuçlarının tahminleriyle büyük ölçü-
de uyumlu olması TCMB’nin 2020’ye de güvenle başlamasına neden olduğu görünüyor. Raporda, TCMB enflasyon göstergelerinde 
olumlu bir tablo görürken, 2019 son aylarında genel enflasyonda görülen yükselişin baz etkisi kaynaklı olduğu yinelendi. Bununla bir-
likte, döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak enflasyon dinamiklerinin ılımlı seyrettiği belirtildi. 
Enflasyon ana eğilimindeki sonuçları, 2020 sonu enflasyon tahminlerine 0,2 puan aşağı yönlü etki ederken, bu aşağı yönlü etki petrol 
fiyatlarında yapılan ılımlı yukarı revizyon ve çıktı açığında yapılan güncellemenin etkileriyle netleşiyor. Öte yandan, 2020 yılında, vergi 
ayarlamalarının enflasyonu 0,2 puan aşağı getirici etkisinin olabileceği değerlendiriliyor. Ancak işgücü maliyetlerinde gözlenen artışın 
vergi ayarlamalarının oluşturduğu olumlu etkiyi bertaraf edeceği düşünülüyor. 

Ekonomik aktivitenin iç talep kaynaklı olarak, toparlanmaya devam ettiği hatırlatılırken, TCMB toparlanmanın sektörel yayılımında-
ki iyileşmenin sürdüğünü yineliyor. Raporda, hem yurtiçi tüketim hem de yatırımlara ilişkin öncü verilerde toparlanmanın gözlendiği 
belirtilse de cari dengede ılımlı bir seyir beklendiği tahmini belirtiliyor. Anket verilerindeki eğilimlerden hareketle TCMB, yatırım eğili-
minin küçük ve orta ölçekli firmaları da kapsayacak şekilde iyileşme kaydettiğine atıfta bulunuyor. Ekonomik aktivitedeki toparlanmay-
la birlikte işsizlik oranının gerilemeye başladığına dikkat çekiliyor. Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığı belirtilirken, küresel eko-
nomiye ilişkin belirsizliklerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla makroekonomik göstergeler üzerinde oluşturdu-
ğu risklerin yakından takip edileceği hatırlatılıyor. 

TCMB Başkanı Murat Uysal, sunumunun ardından önümüzdeki dönem para politikası duruşu, finansal koşullar, TCMB’nin bilançosu 
ile ilgili soruları cevapladı. Başkan Uysal, gıda fiyatlarında gözlenen yükselişin geçici olduğunu değerlendirdiklerini belirtirken, önü-
müzdeki dönemde faiz kararlarının veri odaklı olacağını yineledi. Bu kapsamda enflasyonda kısa vadede yaşanacak yükselişin sınırlı 
kalacağı ve yıl sonu hedefiyle uyumlu olacağı beklentisini ifade etti. Uysal, bankacılık sektörü kredi büyümesinin %15’ler civarında 
oluşacağını öngördüklerini belirtirken, enflasyon ve büyüme beklentileriyle uyumlu olduğuna dikkat çekti. Dolarizasyonda azalışa 
ilişkin ilk işaretlerin alındığını söylerken, TL’nin şu aşamada rekabetçi seviyelerde olduğunu ve aşırı bir oynaklık öngörmediklerini 
hatırlattı. 
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Güncellemenin Kaynakları (% Puan) 2020 

TÜFE Tahminlerinde Revizyon -    

Petrol Fiyatları 0.1 

İthalat Fiyatları -    

İşgücü Maliyetleri 0.2 

Enflasyon Ana Eğilimi / Başlangıç Noktası -0.2 

Çıktı Açığı 0.1 

Gıda  -    

Vergi Ayarlamaları -0.2 

TCMB Varsayımları ve Tahminleri 

    2020 2021 2022 

Enflasyon Tahmini Yeni %6.2 - %10.2 (%8.2) 5.4% 5.0% 

  Eski %5.3 - %11.1 (%8.2) 5.4%   

Gıda Varsayımları Yeni 11.0% 7.0%   

  Eski 11.0% 7.0%   

Petrol Fiyatları Varsayımı Yeni 60.0 56.6   

  Eski 57.7 56.2   

İhracat Ağırlıklı Küresel Talep Yeni 1.81    

  Eski 2.07    

İthalat Fiyatları Varsayımı Yeni -1.9 -0.4   

  Eski -2.3     
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2020 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

 

Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  


